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كينغستون 5-1 ،آب/أغسطس 2022
البند  16من جدول األعمال المؤقت

*

انتخاب أعضااااا جن لجلة المالية وجلام لةما ة  9من مرجق
االتفاا المتعةق تتلفذاا الج الداا ش عشااااااااار من اتفاا ياة

األمم المتداااادة للااااانرن الؤدااااار الم ر ااااة  10كااااانرن
األول /يسمبر 1982

انتخاب أعضا الةجلة المالية
قائمة المرشدذن من الدول األطراف
ِّ
ماك رة من األمانة
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بددأ

تتة ويةدة األعءد د د د د د ددال الحداليين تف الل ندة المداليدة تف  1كداوون الاداوف/اندااة  )1(2017وجةى

تمدادها لمد عام واحد حتى  31كاوون األول/دةس د د د د ددمبة  .)2(2022ووتقا للماد  9من مةتق ايتفاق المتعلق

بتنفيذ ال زل الحادي عشدة من اتفايية األم المتحد لقاوون البحار المؤرةة  10كاوون األول/دةسدمبة ،1982
تنتخب ال معية  15عءد د د دوا تف الل نة لفتة ةمس م د د ددنوا  ،م لاال ايعتبار الواجب للى
التوزي ال غةاتف العادل وتمايل المصالح الخاصة.
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د د ددةور مةاعا

ويمال كل م موعة من الدول المشد د د د د ددار لليتا تف الفق اة الفة ية ( 15أ) و (ب) و (ج) و (د) من

الماد  3من مةتق ايتفاق ،عءد د د ددو واحد على األقل تف الل نة .وتلى أن تتوتة للسد د د ددلطة األموال ال ا ية من
المقةر لتغطية وفقاتتا اردارية ،م ددتء د عء ددوية الل نة ممالين عن أكبة ةمس ددة مس دداهمين

غية ايش ددتةاكا

__________
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ماليين تف الميزاوية اردارية للسدلطة( .)3وتنص الماد  9من مةتق ايتفاق أةءدا على أن تقوم الدول األر اة
بتسدمية مةشدحين اتمتعون علعلى معااية ال فال والنزاهة .وي ب أن اتمت أعءدال الل نة عالمؤها
ذا

الصلة عالمسائل المالية .وي ة وز أن ةكون عءوان من أعءال الل نة من رعاةا دولة واحد .

المنامدبة
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وتف مذكة شددفوية مؤرةة  22شددباف/تبةااة  ،2022دعا األمين العام للسددلطة الدول األعءددال تيتا
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وحتى  12تموز/اوليه  ،2022كاوت األماوة قد تلّقت  14تةشيحا .و يما الف أممال المةشحين:

مةشحيت يوتخاعا
للى تسمية ّ

الل نة تف أقةب وقت ممكن.

ايم وال نسية

المةشحة
الدولة
ّ

أانوموهيشا ،ميدارد (أوغندا)

أوغندا

أكوبور ،أوامتازيا تةاوسيليا (واورو)

واورو

عل  ،ةورشيد (بنغادةش)

بنغادةش

بنينغتوتن ،انس (ألماويا)

ألماويا

بتا  ،كاجال (التند)

التند

تان كي ون (الصين)

الصين

توجيموتو ،شوكو (الياعان)

الياعان

هيلتون ،كةيستوتة (الممل ة المتحد )

الممل ة المتحد

كاتينا ،عاتل (تشيكيا)

تشيكيا

ليتفينو  ،ميةغف (ايتحاد الةومف)

ايتحاد الةومف

أورتوين ،دادايه (تةوسا)

تةوسا

عادوا ،تياغو بوجيو (الب اةزيل)

الب اةزيل

والتون ،تيوي (جاماةكا)

جاماةكا

وووغ ،كينيث (كندا)

كندا

-5

وتتواتة بياوا

المؤها

أو السد ددية الذاتية للمةشد ددحين ،عالشد ددكل األصد ددل واللغة التف قدمت بتا ،تف

ال د اةعددت ال دت د د ددالددفhttps://isa.org.jm/files/files/documents/CV-compilation-FC-2022-11- :
.July.pdf

__________
( )3تف عام  ،2022كاوت الدول التالية أكبة ةمس د د ددة مس د د دداهمين (حس د د ددب التةتيب األع دي)س ألماويا والص د د ددين وتةوس د د ددا والممل ة المتحد
لبةيطاويا العظمى وأاةلندا الشمالية والياعان.
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